
ДoBIДКA
Пpo peЗyлЬTaTи ПеpеBipки, Пrpе.цбaЧенoi ЗaкoнoМ Укpaiни..Пpo oнищенHя BЛa,ци,'

BiДповiДнo дo пyнктiв | i 2 чacтини п'ятoТ стaттi 5 Зaкoнy УкpaiЪи ..Пpo oнище}Iня BЛa,ци'' тa Пopядкy
IIpoBе.цен}rя пеpевipки дoстoвipнoстi вiдoмoстeй щoдo зaсToсyBaння зaбopoн, пеpедбaнeниx ЧaсTинaМи
тpеTьoro i нeтвеpтoro стaтгi l Зaкoнy УкpaiЪи ..Пpo ouищення BЛa.ци',, зaтвlpд)кеtloГo ПoсTaнoBoro Кaбiнеry
Miнiстpiв УкpaiЪи вiд 16 я(oBтня 20|4p' Nэ 563, Пpилyuькorо oб'сДнalloю Дepя(aBIIoю пoДaткoBoк)
iнспекцiсro Гoлoвнoгo yпpaвлiння [ФC y Чepнiгiвськiй областi ПpoBеДенo перевipкy дoстoвipнoстi
вi.цoмoстей щo.цo зacToсyBaння зaбopoн, пepедбauениx ЧaсTинaMи тpеTЬoto i .reтвеpтoro стaттi l Зaкoнy
УкpaiЪи ooПpo ouищенt{я BЛaДи'', ЩoДo
Пimькo oльzu oлeкcанdpiвнu
.Цaтa i мicце нapoДrкення..
Пaспоpт:
Peеcтpaцiйний нoмеp oблiкoвoТ кapтки плaтникa пoдaткiв:
Miсце пpo>кивання :
Miсце poбoти: Пpuлуцька oб,сdнана dеpэюавна nodаmкoва iнcnекцiя Гoлoвнozo упpавлiння ДФС у
Чеpнieiвcькiй oблаcmi
ПoсaДa нa чaс зaстoсyвaння пoлorкень Зaкoнy УкpaТни <<Пpo oчиrцення влa.цю>: zoлoвнuй dеpcюавнuй
iнcnекmop cекmopу doхodiв i збopiв з фiзuuнltх ociб Iчнянcькozo вiddiлeння

!ля пpoведеtlня ПеpеBipки пoдaвaлися кoпii зaяьи ocoби пpo ПpoBе.ценFrя ПеprBipки, пеpедбaченoТ Зaкoнoм
УкpaiЪи ..Пpo ouищення BлaДи,,, дeкЛapaцiТ пpo мaйнo' Дoxo.ци, BиTpaTи i зoбoв'язaння фiнaнсoBoГo хapaкTерy
зa 2013piк, кoпiТ iнrшиx дoкyментiв : тpy.ЦoвоТ Кни)кки' ПaсПopTa гpoМaДя}tиHa УкpaiЪи.

Зaпити Пpo нaдaння вiдoмoстей щoдo Пiтькo o.O. нaдсиЛ€lЛися дo ГенеpaльнoТ пpoкypaTУpИ УкpaiЪи,
Miнiстepствa внyтpirпнix сПpaB УкpaiЪи, Гoлoвнoгo yпpaвлiння toстицiТ в Чеpнiгiвськiй oблaстi,
ТеpитopiaлЬнoгo yпpaвлiння .{еpжaвнoТ сyДoвoТ aдмiнiстpaцiТ УкpaiЪи в Чepнiгiвcькiй oблaстi, Iннянськoгo
вiД.цiлення Пpилyuькoi oб'еДнaнoТ деpжaвнoТ пo.цaткoвoТ iнспекцiТ Гoлoвнoгo yпpaвлiння ДФC y Чеpнiгiвськiй
oблaстi.
Зa pезyльтaтaМи poзГля,Цy зaпитiв :

Генеpaльнa прoкypaт-vpa УкpaiЪи пoвiдoмили : Bстaнoвленo' щo Пiтькo o.o. y пеpioд з 27 лиcтoлaДa
201З pокy лo 22 ЛIоТoГo 20|4 poку нa ПрoКypopськo-слiдних Пoca.цax B opГaнax Пpoкyparypи [Ie ПpaцЮвалa i
зaxo,ци' пеpедбaненi пyнктoм |2 чacтини лpyгoТ Тa ЧaсTиtloto TpeTЬo}o стaттi 3 Зaкoнy УкpaiЪи <<Пpо o.rищення
BЛa.ци), не зДiйснtoвалa.

Miнiстеpствo вцyтpirпнix спpaв Укрaiни в теpмiн. визнaчений Пopядкoм пpoведення пеpевipки
Дoстoвipностi вiДoмoстей щoДo зaстoсyвaння зaбopoн. пеpедбaчених чaотинaми тpетьoto i чeтвеpтorо стaттi 1
ЗaкoЦv УкpaТни <Пpo oчицeння влaди>. зaтвердлtенoгo пoстaнoвoro Кaбiнет.v Miнiотpiв УкpaiЪи вtд
16.10.2014 Nq 563. вiдпoвiдь не нaдaЛи нa зaпит' щo бyв нaДicлaниЙ 19 гpyлня 2014 poкy зa J\Ъ577l10125-16-04-
016. BpaxоBytoчи змiни дo Пopядкy ПpoBе.цеtlня пеpевipки .Цoстoвipoстi вiДoмoстей щoдo зaсToсyBaнHя
зaбopoн, пеpедбauенv|х Чac.ГИНaМи TprTЬo}o i vетвеpтoю стaттi l Зaкoнy УкpaiЪи <<Пpo oнищен}tЯ BЛa,ци)'
BнeсeIIих ПoсTaнoBoro Кaбiнery Miнiстpiв Укpaiни вlд 25 беpезня 20l 5 poкy J\b 1 67, згiднo мaтеpiaлiв oсoбoвoТ
сПpaBи тa зaпиciв у тpyловiй кншкцi вбauaетьcя' щo Пiтькo o.o. нe зaймaлa Пoсa.ци B oргaнaх Miнiстеpствa
внyтpirшнiх сПpaB Укpaihи тa iнших opгaнaх в пеpioд, щo пi.цлягaе пеpевipui.

Гoлoвне yпpaвлiння roстицiТ в Чеpнiгiвськiй oблaстi повiдoмили : Зa BкaзaI{иМи ПoIxyкoBиMи
вiдoмoстями в eдинoмy .цеp)I€Bнoмy peсстpi осiб, щoДo яких зaсToсoBaнo ПoЛolr(rннJl Зaкoнy УкpaiЪи кПpo
oЧищення в.ЛaД|4>>, iнфopмaцiя щoдо Пiтькo o.o. вiдсyтня.

Tеpитopiaльне },пpaвлiння ДCA Укpaiни в Чеpнiгiвськiй oблaстi пoвiдoмили: Зa iнфopмaцiйнo-
ПoIIIyкoBиМи pеквiзитaми оyДoвi pitпення зa кpитеpiяMи' BсTaнoBЛе}lиMи ЧaсTинaМи TpеTЬoIo, п,ЯToIо - сЬoмoto
стaттi 3 Зaкoнy УкpaТни <<Пpо oнищeнHя BЛaДи)), сToсoBHo Пiтькo o.o. в eдинoмy .цep)rсaBнoМy pесстpi
сyДoBих pirпень вiдсyтнi.

Iчняноьке вiддiлення ПpилyцькoТ oб'сднaнoi ДеpяtaвнoТ пoДaткoвoТ iнспекцiТ Гoлoвнoгo yДpaвлiння

ДФC y Чеpнiгiвоькiй oблaстi пoвiдoмили: Bстaнoвленo, щo Пiтькo O.o. вкaзaнo дoстoвipнi вiдoмoстi щoдo
нaявнoстi мaйнa (мaйновиx пpaв), нaбyтoгo (нaбyтиx) зa Чaс пеpeбyвaння нa Пoсa.цax' BиЗнaчених y гryнктaх 1

- 10 чaотини пеpшoТ стaтri 2 Зaкoнy УкpaiЪи ''Пpo оuищенI{я BЛaДи'', якi вiдпoвi.цaroть нaявнiй пo.цaткoвiй
iнфоpмauii пpo мaйнo (мaйнoвi пpaвa) вкaзaнoТ oсoби. Тaкorк BсTaнoBЛенo, Щo вapтiсть мaйнa (мaйнoвих
пpaв) Пiтькo o.O., нaбyтoгo (нaбщих) Зa Чaс пеpебyвaння нa Пoсaдax' BиЗнaЧеHих y гryrrкTax l - l0 ЧacTИIlkl
пеptшoТ отaттi 2 Зaкoнy УкpaiЪи ''Пpo ouищення BлaДи'', вiдпoвiдaе нaявнiй пo.цaткoвiй iнфopмauii Пpo ДoхoДи,
oтpимaнi Bкzвaнo}o oсoбorо iз зaкoнниx.ЩкrpеЛ.

Зa pезyЛЬTaTaМи пpoведенoТ пеpевipки BсTaнoBЛeнo, щo .цo IIimько oльzu oлeкcшнdpiвнu нe
Заcmocoвуtomьcя забоpol|l|' BИзHaЧенi чaстинolo TpеTЬo}o i vетвеpтoro отaттi 1 Зaкoнy УкpaiЪи .oПpo oиищення
BЛaДLL',.

Зaвiдyвaн секTopy ПеpсoнirЛy ПpилyцькoТ oб' eднaнoТ деpжaвнoТ пoдaт-
кoвoi iнспекцiТ Гoлoвнoгo yпpaвлiння [ФC y Чеpнiгiвськiй oблaстi

C.M.Cтpaхoвa
(iнiцiaли тa пpiзвrrще)


